vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti

PTAČÍ

SVĚT

Obrázky a prostorové práce na téma „PTAČÍ SVĚT“ - vše, co vás v souvislosti s ptačím světem napadne (ptačí let,
peří, hnízda s vajíčky, ptáčci – zpěváčci, ptáci v písních, básních a pohádkách...)
Do soutěže budou přijímány práce jednotlivců i kolektivů.
Technika: libovolná - kresba, grafika, malba a jiné (i netradiční) techniky, keramické kachle či menší prostorové
práce. (Kresby křídami a podobným materiálem je nutno řádně zafixovat nebo jinak zajistit, aby nešpinily; nezafixované
práce budou ze soutěže vyřazeny, aby nepoškodily ostatní práce.)

Vítězné práce: určí porota. Vítězové obdrží sadu výtvarných potřeb a diplom. Slavnostní předání cen proběhne
v pátek 10. prosince 2010 od 16.00 hodin v Barunčině škole v České Skalice v rámci výstavy Barunčiny Vánoce.
Na tuto slavnost budou vítězové pozváni. Nevyzvednuté ceny budou oceněným zaslány poštou.
Označení prací:
Práce je třeba označit na PŘEDNÍ STRANU jménem a příjmením autora, nebo označením autorů – a věkem
(např. Jan Novák, 6 let; kolektiv ŠD ZŠ Horní Dolní, děti 7 - 9 let)
Na zadní stranu uveďte název a adresu vysílající organizace, e-mail (nutný!), kontaktní telefon, případně
jméno a příjmení pedagoga, pod jehož vedením práce vznikla.
Vánoční ozdoby, vánoční dekorace na téma „PTAČÍ SVĚT“ – např. vánoční ozdoby na větvičkách ve váze, džbánu,
vánoční svícen, vánoční „obydlí“ pro ptáčky apod.
Tato část soutěže je určena dětským kolektivům (např. část třídy, oddělení ve školní družině, zájmový kroužek).
Použitý materiál: přírodniny, papír, textilie, perník...
Rozměry práce musí přibližně odpovídat velikosti vázy s květinami.
s

Vítěznou práci určí návštěvníci výstavy Barunčiny Vánoce svým hlasováním. Vítězný kolektiv obdrží poukaz
na výtvarné pomůcky dle vlastního výběru v hodnotě 1000 Kč.
Označení práce: Na soutěžní práci připevněte VIZITKU s názvem a adresou školy, kolektivu, případně
se jmény autorů; práce bude vystavena s touto vaší vizitkou, jiné označení na práci nebude! Na zadní stranu této
vizitky napište e-mail. adresu – NUTNÉ a kontaktní telefonní číslo.
Počet zaslaných prací do obou částí soutěže není omezen.
Uzávěrka soutěže: 30. listopadu 2010
Adresa pro zasílání nebo předávání prací:
SVČ Bájo, Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice
(Pokud chcete práce předat osobně, kontaktujte nás prosím na tel. č. 604 187 325 – domluvíme se na termínu předání.)

Soutěže vyvrcholí výstavou zúčastněných prací, která se uskuteční 9. - 11. prosince 2010 v Barunčině škole
v České Skalici při akci Barunčiny Vánoce (viz pozvánka).
Soutěžní výtvarné práce mohou být publikovány, reprodukovány, vystaveny či jinak prezentovány dle uvážení
organizátora, a to bez finančních nároků ze strany autorů.
Pokud máte zájem o vrácení prací, označte práci na zadní straně viditelným nápisem „VRÁTIT“ a přiložte prosím balicí
materiál a známky v adekvátní ceně. Práce vám rádi počátkem roku 2011 zašleme zpět na vámi uvedenou adresu.
Další informace o soutěži lze získat na telefonním čísle 491 452 708, 604 187 325 nebo e-mailové adrese
info@svcbajo.cz.
Těšíme se na Vaši účast a přejeme Vám radost z práce a mnoho úspěchů!

